Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1932 De geschiedenis van denZeeburgerdijk Hic de freti Batavi furore arcendo agrisivendis agitur. (Hier wordt geraadpleegdover de beveiliging der landerijen tegen dewoede der Zee.) Opschrift gevelsteen Ge-meenlandshuis te Zeeburg. Door de spraak-makende gemeente vertaald met: Hier vreet-men Batavieren. Nu door de afsluiting van de Zuiderzee, de zeedijk tus&quot;schen Amsterdam en Naarden, van waker tot droomerdijk isgedegradeerd, mogen wij wel eens eenige aandacht wijden aande geschiedenis van deze zeewering, die gedurende 7 eeuwenvan onschatbaar nut is geweest voor de lage landen tusschenAmsterdam en Utrecht, dus voor de gouwe Niftarlake. Het aanleggen van dijken was reeds bij de Romeinen bij hunkomst in ons land bekend. In 12 v. Chr. legde, naar de ge-schiedenis meldt, Drusus bij Cleef een dam (moles) aan, ter-wijl een dijk (agger) werd opgeworpen,

waarover de Romein-sche weg liep van Xanten naar de Insula Batavorum (Tiel enOmstreken). Waar en wanneer na dezen eersten dijkbouw der Romeinenin het Batavische eiland, de verdere groote bedijkingen werdenondernomen, is niet nauwkeurig te bepalen. Oude schrijvers(Spiegel, Brand, Oudenhove, Lud. Smids en Bachiene) stellenhet op het einde der 12e eeuw hoewel het aannemelijk is, dat insommige gewesten daarmede reeds vroeger een begin werd ge-maakt. Zoo wordt aangenomen, dat de bedijking van de Krim-penerwaard reeds in 1097 werd tot stand gebracht. De bedijking van Rhijnland schijnt echter eerst in 1253, dievan Delfland in 1255 en die van Schieland in 1273 te zijn ge-schied. Het was voorts ook in de 13e eeuw, dat de grooterebedijkingen der rivieren werden ondernomen. Zoo liet Floris

Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1932 27 kunnen aftappen. Dat hij een averechtsch resultaat bereikte,behoeft niet te worden gemeld, men kan een beroemd veldheerdoch een slecht waterbouwkundige zijn. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan, heeft dedichter gezegd van den mensch. Doch ook op den Zeedijk is ditwoord van toepassing. Zeven eeuwen heeft hij zijn plicht ge-daan. Thans kan hij zich, na zulk een eervol verleden is datgeen schande, terug trekken naar de reserve-linie. Juni 1932.
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